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Λογισμικό ηλεκτρονικής έκδοσης
Αποδείξεων για Δικηγόρους
Έκδοση Παραστατικών και παρακολούθηση
Υπολοίπων απλούστερα από ποτέ!
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Με τις νέες φορολογικές ρυθμίσεις για την υπαγωγή των δικηγόρων στο καθεστώς ΦΠΑ,
καθημερινές διαδικασίες όπως η έκδοση ενός παραστατικού και η παρακολούθηση των
υπολοίπων ενός πελάτη έγιναν δυσκολότερες και περισσότερο χρονοβόρες.
Επιπλέον, η λογιστική παρακολούθηση του γραφείου αυξάνει την πολυπλοκότητά της, λόγω
της εμπλοκής του ΦΠΑ σε συνδυασμό με τις διάφορες παρακρατήσεις.
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Το Law Tax η ειδική εφαρμογή έκδοσης Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών για Δικηγόρους,
έχοντας σαν παρακαταθήκη την πολυετή εμπειρία της ORBIT σε θέματα οργάνωσης
δικηγορικών γραφείων και εταιριών, είναι εδώ για να σας βοηθήσει να κάνετε την έκδοση των
αποδείξεων, την παρακολούθηση των υπολοίπων και την τήρηση των λογιστικών σας βιβλίων,
απλούστερες από ποτέ!

Σημαντικά χαρακτηριστικά!
Ταχύτατη έκδοση Αποδείξεων Παροχής
Υπηρεσιών, με σήμανση από φορολογικό
μηχανισμό (ΕΑΦΔΣΣ).

Αναλυτικές καταστάσεις για το λογιστήριο.
Εξαγωγή στοιχείων ανά παραστατικό με όλα τα
ποσά, σε εκτύπωση ή και σε ηλεκτρονική μορφή.

Αυτόματοι υπολογισμοί Παρακρατήσεων,
Φόρων κ.α. χωρίς πολύπλοκους και χρονοβόρους
υπολογισμούς.

Δεν χρειάζεστε ειδικό χαρτί! Το πρόγραμμα
τυπώνει σε απλό χαρτί Α4 σε άψογη ποιότητα,
συμπεριλαμβάνοντας και το σήμα σας.

Άμεση ενημέρωση Υπολοίπου πελάτη.
Αναλυτικές εκτυπώσεις υπολοίπων και
χρεωπιστωτική καρτέλα πελάτη.

Δεν χρειάζεστε ειδικό εκτυπωτή! Η εκτύπωση του
παραστατικού χρησιμοποιεί όποιον εκτυπωτή laser
ή inkjet διαθέτετε.
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To Law Tax είναι το ολοκληρωμένο
προϊόν της ORBIT
για την ηλεκτρονική Έκδοση Αποδείξεων
σε Δικηγορικά Γραφεία & Εταιρίες.
Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΣΕ 3 ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ
3. Εισαγωγή βασικών ποσών
Σε μια εύχρηστη και ειδικά σχεδιασμένη οθόνη, ο χρήστης εισάγει
τα βασικά ποσα (αμοιβή, δαπάνες, ποσά γραμματίου κ.α.). Την
ίδια στιγμή αυτόματα υπολογίζονται όλα τα ποσά που είναι
απαραίτητα για την έκδοση του παραστατικού.

2. Σήμανση παραστατικού από
φορολογικό μηχανισμό.
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Με χρήση του ειδικού φορολογικού μηχανισμού (ΕΑΦΔΣΣ) που
σας απαλάσσει από την υποχρέωση θέωρησης φορολογικών
στοιχείων, το πρόγραμμα σημαίνει άμεσα το παραστατικό και
προχωράει στην εκτύπωσή του.
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1. Έκδοση παραστατικού σε Laser
εκτυπωτή.
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Στον χρόνο που απαιτείται για οποιαδήποτε laser εκτύπωση, το
πρόγραμμα εκτυπώνει σε απλό Α4 χαρτί το νόμιμα σημασμένο
παραστατικό συμπεριλαμβάνοντας το λογότυπό σας, ενώ
παράλληλα ενημερώνει το υπόλοιπο της καρτέλας του πελάτη και
τις καταστάσεις για την λογιστική ενημέρωση.
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H ORBIT, κατασκευάστρια του LAW PLUS και του LAW TAX, παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές
υπηρεσίες σε θέματα μηχανογράφησης για δικηγορικές εταιρίες, γραφεία και νομικά τμήματα εταιριών. Επίσης
προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης (Εκπαιδεύσεις, Δικτύωση, Hardware, Τεχνική υποστήριξη).

Law Plus

TM.

H ORBIT, έχει επιτυχημένη συνεργασία με μεγάλο αριθμό δικηγορικών γραφείων και εταιριών.
Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Λογισμικό οργάνωσης Δικηγόρων
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To Law Plus είναι το ολοκληρωμένο CRM προϊόν
της ORBIT για την οργάνωση Δικηγορικών
Εταιριών, Γραφείων & Νομικών Τμημάτων.
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Γραφεία & Εταιρίες: Νόμος Δικηγορική Εταιρία Θεσσαλονίκης,Τζάνος Ηλίας & Συνεργάτες, Κορωνάκης Ευστ.
& Συνεργάτες, Premius-Κερμανίδης Δικηγορική Εταιρία, LEX-Γεωργιάδης-Καϊτεζίδου & Συνεταίροι Δικηγορική
Εταιρία, Σφηκάκης & Συνεργάτες, Σαρτζής Αναστάσιος & Συνεργάτες, Θεοδωράκης Αναστάσιος & Συνεργάτες,
Κυπριωτάκης Ιωάννης, Δρακόπουλος Δικηγορική Εταιρία, Μπαχάς- Γραμματίδης & Συνέταιροι κ.α.
Νομικά Τμήματα: Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ), Allianz AΕΓΑ.,
ΑΒ Βασιλόπουλος Α.Ε.,Zara A.E, Μπήτρος Συμμετοχών κ.α..

Τεχνική Υποστήριξη δικτύων και
εξοπλισμού από την ORBIT.

Μάθετε περισσότερα στο www.orbit.gr/law.html
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